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Cenografias do imaginário 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática enfoca processos de construção cenográfica a partir de estímulos 

textuais dramatúrgicos. Por meio da construção de maquetes, propõe-se a experimentação do 

processo de criação de cenografias, de modo a compreender a arquitetura cênica como mais um 

texto a ser lido pelo espectador no processo de fruição da obra teatral. Objetiva-se, assim, que se 

perceba como cada dramaturgia pode ser trabalhada espacialmente, buscando a produção de 

imaginários por parte do espectador. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar, por meio de exemplos, diferentes tipos de espacialidades cênicas propostas 
por algumas companhias teatrais, a fim de fruir e imaginar formas diversas de compor 
uma arquitetura cênica. 

• Compreender de que forma o texto dramatúrgico, que pressupõe ação, pode converter-
se em espacialidade, em tridimensionalidade, em relações arquiteturais e em diálogo 
com a história do teatro. 

• Produzir uma maquete de cenografia para uma cena teatral, criando possibilidades 
cênicas que alavanquem processos de estímulo do imaginário. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

Teatro Elementos da linguagem 
(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na 
composição dos acontecimentos cênicos (figurinos, adereços, 
cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Texto × Espaço 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula, com as carteiras viradas para a tela de projeção ou para a lousa. 

Organização dos alunos: em roda. 

Recursos e/ou material necessário: textos dramatúrgicos de diversas épocas; fotos, slides e vídeos de diferentes 

arquiteturas cênicas; projetor de imagens. Se possível, computador com acesso à internet. 

Atividade 1: Levantamento de conhecimentos prévios (10 minutos) 

Inicie a aula perguntando aos alunos: “Para vocês, o que é um palco?”. As diversas respostas 

podem levar a explicações que, convencionalmente, colocam o palco em relação frontal à plateia, 

como no teatro feito à moda italiana, forma como a maioria dos teatros brasileiros é construída. 

Indague se os alunos conhecem outras modalidades de composição entre palco e plateia. Formas 

que poderão surgir nessa conversa são: o palco-corredor (como as passarelas do samba ou 

passarelas de desfiles), o palco-arena ou em semiarena (como estádios de futebol, o coliseu romano 

ou os teatros gregos na Antiguidade) e a cena de rua, feita nos mais diversos espaços da cidade, fora 

dos edifícios teatrais. Caso essas disposições não surjam, estimule a turma a pensar nesses formatos 

a partir desses exemplos, listando-os na lousa. 

 

Atividade 2: Apresentação de slides (15 minutos) 

Faça uma seleção prévia de imagens de modelos cênicos para apresentar aos alunos em 

fotos, slides e vídeos, desde aqueles mais convencionais, feitos sobre o palco frontal, até os modelos 

mais desafiadores e contemporâneos. Valha-se também de exemplos da história do teatro, tais como 

as arenas da Antiguidade clássica grega e romana, os palcos de rua dos dramas de estações 

medievais, o palco elisabetano inglês do Renascimento e, finalmente, o palco da ópera do Barroco 

italiano e o palco do teatro Nô japonês.  

Sites de companhias teatrais também podem ser interessantes fontes de pesquisa 

cenográfica, para apresentar aos alunos possibilidades contemporâneas de constituição de cenários. 

Indicam-se, entre outros, os trabalhos de companhias como o Grupo Galpão, de Minas Gerais, o 

Teatro da Vertigem, de São Paulo, os trabalhos de Augusto Boal (1931-2009) e Gianfrancesco 

Guarnieri (1934-2006) à frente do Teatro de Arena, no anos 1960, os trabalhos do grupo Uzyna 

Uzona, no Teatro Oficina, ambos também teatros de São Paulo, o teatro de rua do grupo gaúcho 

Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz e do grupo paraibano Coletivo de Teatro Alfenim.  

Assim, os alunos terão exemplos de usos diversos da cenografia, abarcando desde trabalhos 

mais tradicionais até os mais contemporâneos em sua forma do uso do espaço. Mostrar plantas 

baixas de cenários e de teatros também pode ajudar os estudantes nessa visualização. 
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Em sala de aula, organize os estudantes para a apreciação dos slides selecionados. Retome a 

conversa anterior, quando foi discutido o que é um palco, e explique que, ao longo da história do 

teatro e em razão da diversidade de propostas estéticas e artísticas que marcam essa linguagem, 

podemos ver diferentes concepções do que é o  espaço cênico, ou seja, o lugar onde a ação 

dramática acontece. Conte aos estudantes que serão apresentados diversos tipos e concepções de 

palco e que eles devem observar as características de cada um deles. Eles podem identificar aspectos 

como os recursos técnicos de cada palco e as possibilidades de interação e participação da plateia, 

por exemplo. Ao apresentar cada slide selecionado, faça uma contextualização histórica e discuta 

com os estudantes suas características. 

 

Atividade 3: O texto e a cena (20 minutos) 

Faça a escolha de um texto dramatúrgico com a turma. Pode ser tanto um texto de que já 

ouviram falar, um clássico do teatro universal, de Shakespeare a Ariano Suassuna, quanto uma peça 

contemporânea menos conhecida. Para fazerem a seleção, leve alguns textos teatrais e resuma os 

argumentos de cada um, para que a turma possa compreender o contexto, os personagens e a ação 

dramática principal e, assim, escolher com qual texto gostaria de realizar a atividade. Organize, 

então, os estudantes em grupos de, em média, cinco integrantes cada. Sugere-se aqui fazer esse 

trabalho de duas maneiras: 

a) cada grupo ficará responsável por criar a cenografia para uma das cenas (ou um dos atos) de 

uma mesma peça; ou 

b) cada grupo ficará responsável por criar a própria cenografia para a peça toda. Essa é uma 

possibilidade interessante para peças que ocorrem em um mesmo espaço, porque possibilita 

que vocês tenham diferentes versões desse espaço. 

 

As cenografias serão apresentadas por meio de uma maquete, criada e construída nas aulas 

seguintes. Divididos as cenas e os grupos, informe as tarefas para casa: 

1. Ler o texto da peça, em especial a cena que cabe ao seu grupo. 

2. Desenhar uma planta baixa de como você imagina o cenário para essa cena. 

3. Trazer materiais, em especial sucata, que possam ser utilizados na construção da maquete. 

 

Aula 2 – Arquitetando a cena 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados nas carteiras, reunidos em grupos. 

Recursos e/ou material necessário: sucata (trazida pelos alunos); placas de papel paraná ou papelão (uma por grupo); 

barbante; cola; tesoura; pincéis; tinta. 
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Atividade: Construção da maquete 

Nesta aula, os alunos construirão coletivamente a maquete para a cena de qual ficaram 

encarregados. Para isso, vão comparar suas ideias com as dos colegas do grupo, trazidas na forma de 

plantas baixas. Caso todos os alunos estejam fazendo maquetes para a mesma cena, ou no caso de 

serem todas para uma peça com cenário único, estimule cada grupo a fazer uma maquete bem 

diferente da outra. Por exemplo: 

a) O primeiro grupo faz uma maquete realista, fiel ao que exige o texto e à época em que se 

passa a história. 

b) O segundo grupo faz uma maquete para um teatro de arena. 

c) O terceiro grupo faz uma maquete para apresentação em espaços públicos, como uma praça 

ou rua. 

d) O quarto grupo faz uma maquete para um palco-corredor, como uma passarela, com público 

dos dois lados. 

e) O quinto grupo faz uma maquete absurda, transformando a estética da peça em algo 

totalmente inesperado com relação àquilo que o texto pede. 

A criação da maquete pode levar mais de uma aula e caberá a você, professor, mensurar esse 

cronograma para que os alunos tenham tempo de discutir as suas ideias e chegar a um consenso de 

como se dará essa construção da maquete. É possível que, a partir dessa conversa, os alunos 

necessitem de materiais que não trouxeram no dia e que precisarão buscar, pesquisar e providenciar 

para uma próxima aula.  

Sugere-se que a base da maquete, sobre a qual todos os outros elementos serão colocados, 

seja feita de papel paraná ou papelão, pois trata-se de material biodegradável, diferente, por 

exemplo, do convencional isopor. Deixe disponíveis as imagens de cenários apresentadas na aula 

anterior para que possam consultar. 

Além disso, é importante que você passe de grupo em grupo, oferecendo possibilidades de 

materiais e caminhos para os problemas encontrados, bem como para orientá-los com perguntas 

como: “De onde (de que perspectiva) o público olhará o cenário?”; “Isso muda a forma como 

pensamos o espaço de uma cena?”; “Como os atores caminharão por esse espaço?”; “É um espaço 

que facilita ou dificulta o deslocamento dos atores?”; “De que modo esse cenário estimula o 

espectador a imaginar o texto e a situação apresentada pela dramaturgia?”. 

 

Aula 3 – O espectador e o imaginário 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em pé, no centro da sala, podendo circular entre as maquetes.  

Recursos e/ou material necessário: as maquetes e lanternas. 
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Atividade 1: Exposição das maquetes (20 minutos) 

Inicie a aula dando um tempo para que os alunos organizem a exposição de suas maquetes 

no espaço da sala, sobre as carteiras. Depois, solicite que circulem observando as maquetes dos 

colegas. Então, apague a luz da sala e ofereça uma lanterna para que, com ela, os alunos investiguem 

as maquetes auxiliados apenas com essa luz, imaginando-a como a luz teatral que ilumina a cena. 

Lanternas de celulares e de smartphones também podem ser utilizadas. A vantagem desse 

procedimento é que as luzes de lanternas e celulares criam sombras na cenografia, aproximando 

mais a maquete da iluminação teatral, criando diferentes atmosferas dependendo de onde são 

posicionadas. 

 

Atividade 2: Roda de conversa (25 minutos) 

Acenda a luz e peça aos alunos que comentem sobre o que veem nas maquetes 

apresentadas. Todos podem falar, neste primeiro momento, exceto os próprios autores da maquete 

em questão. A ideia é que quem viu a maquete – conhecendo o texto, mas sem conhecer o conceito 

por trás da obra cenográfica – possa buscar os sentidos propostos pelo grupo. 

Em um segundo momento, solicite aos integrantes do grupo que falem sobre as próprias 

maquetes, a ideia que as originou, com base no que foi anteriormente comentado pelos colegas. 

Com perguntas, estimule o debate sobre a relação entre texto e espaço da cena: “O que vocês 

imaginam quando olham para essas maquetes?”; “A que universo elas remetem?”; “Que atmosfera 

cada maquete cria?”; “Essa atmosfera é a mesma sugerida pelo texto?”; “O que ocorre quando a 

atmosfera sugerida pelo texto e a da maquete dialogam entre si?”; “E o que acontece quando não 

dialogam, mas, ao contrário, contrastam?”.  

Procure estimular o debate de modo que os alunos evitem pré-julgamentos ou visões 

preconcebidas do que seja “certo” ou “errado”. Procure levá-los a compreender as dificuldades e os 

desafios de fazer uma transposição das ideias literárias do texto dramatúrgico para o contexto 

cenográfico/arquitetônico espacial de uma maquete e, a partir dos trabalhos que realizaram nesta 

sequência didática, entenderem como os diferentes conceitos cenográficos despertam diferentes 

imaginários no espectador. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser feita por meio das atividades propostas 

nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um dos alunos.  

Em um primeiro momento, espera-se que eles sejam capazes de: 

• Criar plantas baixas para as cenas lidas. 
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• Discutir ideias e chegar a um consenso de maquete, selecionando materiais e 
organizando-se em grupo. 

• Observar como as diferentes concepções cenográficas alteram profundamente a forma 
como os espectadores observarão uma obra e, portanto, imaginarão a narrativa ali 
apresentada. 

Em um segundo momento, é esperado que os alunos sejam capazes de criar as maquetes e 

defender suas ideias cenográficas, a partir de suas escolhas estéticas, bem como de observar, 

generosa e criticamente, os aspectos estéticos do trabalho dos colegas. Tanto na própria maquete 

quanto no trabalho dos colegas, é fundamental que os estudantes percebam como as mudanças na 

espacialidade da cena não implicam apenas fatores externos da “aparência” da cena, mas a própria 

constituição da arte teatral, ou seja, que compreendam a cenografia como parte do texto cênico a 

ser lido pelo espectador. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Neste exercício, você irá recriar, em um desenho de planta baixa, a maquete elaborada na 
sequência didática. No entanto, não se trata de apenas desenhar a mesma maquete em planta 
baixa, mas de alterar a perspectiva do público. Ou seja, se a sua maquete foi feita para um palco 
frontal à italiana, transponha-a para um palco-corredor, um palco-arena ou para o teatro de rua.  

2. A partir da observação e da reflexão do exercício anterior, explique o que muda em uma 
cenografia quando se altera completamente o tipo de palco. 

 

Gabarito das questões 

1. Neste exercício, o intuito é verificar se o aluno compreende que a mudança da arquitetura cênica 
provoca uma alteração do lugar do espectador em relação à obra e fazê-lo perceber as 
consequências cenográficas dessa mudança. No desenho será possível verificar, por exemplo, se 
o aluno compreende que mudar o formato do palco não só implica um problema de “formato”, 
mas de posição dos objetos cênicos em relação ao olhar da plateia. 

2. A mudança no formato do palco altera o lugar do espectador e determina se, por exemplo, os 
espectadores verão uns aos outros, se os atores precisarão girar para que sejam vistos por todos, 
ou se poderão passar a peça inteira parados em uma mesma posição. Essas mudanças podem 
alterar a estética da peça, tornando-a mais realista ou fazendo-a dialogar com os espaços da 
cidade, no caso de peças de teatro de rua. 

 


